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Vaše značka:  
Ze dne: 05. 12. 2021 
Č. j.: MULTM/0086636/21/KST/ECh 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 17. 12. 2021 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážená paní, 
 
dne 05.12.2021 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací: 
 
Požadované informace: 

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás prosím 
o následující informace týkající se konání místního referenda v Litoměřicích ve dnech 
8. listopadu 2019: 
1) Na konání místního referenda se usneslo zastupitelstvo města Litoměřice nebo 

návrh na konání místního referenda podal přípravný výbor a zastupitelstvo města 
Litoměřice rozhodlo o jeho vyhlášení? 

2) Postup schvalování otázky Radou města Litoměřice a Zastupitelstvem města 
Litoměřice a usnesení těchto orgánů. 

3) Výsledky hlasování: zda bylo referendum platné a zda je závazné. 
4) Pokud je referendum závazné, prosím o informaci, jak Zastupitelstvo města 

Litoměřice plní závaznost tohoto referenda ve formě usnesení a případně prosím 
o podklady k jednání zastupitelstva k bodům týkající se plnění referenda. 

 
Poskytnuté informace: 

1) Na konání referenda se usneslo Zastupitelstvo města Litoměřice.  
2) Rada města Litoměřice otázku neschvalovala. Usnesení zastupitelstva posíláme 

v příloze. 
3) Referendum bylo platné a závazné. 
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4) Zastupitelstvo města již závazek vzešlý z referenda neplní, neboť jej splnilo, a to tím, 
že obchodní závod Nemocnice Litoměřice, a.s. prodalo Krajské zdravotní, a.s., která 
je stoprocentně vlastněná Ústeckým krajem. Usnesení zastupitelstva a valné 
hromady posíláme v příloze.   

S pozdravem 
 
 
 
 
Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
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